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ve Açık 

~ -----•.l l'ürk - In!!:İliz anlaşması 
~· ve Italyanlar •• 
ı, -

~o ~dolu Ajansının dün Roma muhabirinden alıp gaze-
ızde çıkan bir haberi üzerinde biraz durmak mec
tindeyiz. Bu haberin hülasası şudur: 

Siyasi ltalyan mahfillerine göre Türk - lnglliz anlaş
herşeyden önce Italyayı istihdaf etmektedir. Bu an

lngiliz - ltalyan itilafının Akdeniz statükosunun mu
•ı ile telif edilemez. ,, 
ltalyan siyasi mahfellerinin Ankara - Londra anlaş
lbünasebetile Balkanlar hakkındaki mütaleasını şim
bir tarafa bırakarak Akdenizdeki vaziyet ve bu itti
Romaya karşı olacağına dair ileri sürülen fikri biraz 

. edelim: 
lba akınlar ve sebebsiz hücumlar aleyhinde bulunan 

MiLLİ ŞEFiMiZ 
BUyUk Kurultayı lçtimaa 

Davet Etti 
Ankara, 16 (A.A) - Mil

li Şefimiz Cumh~riyet Halk 
partisi genel başkanı İsmet 
İnönü, C. H. P. genel sek
reterliği vasıtasiyle aşağıda

ki tebliği tamim buyurmuş
lardır : 

Cümhuriyet Halk Parti
sinin be!(inci büyük kurul-• 
tayı 29 - Mayıs - 19 ':9 
Pazartesi günü saat 10 a'a 
Ankarada Türkiye Büyük 
Millet Meclisi binası ,da 
top/anacaktır. 

Mu. ve münakalat Vekili tet
kikat için şehrimize gelivor 

Haber aldığımıza göre 
Muhaberat ve münakalat 
vekili B. Ali Çetinkaya ya
kında tetkiklerde bulunmak 
üzere şehrimize gelecektir. 

Sayın vekilimiz lzmire 
bilhassa iki mevzuu tetkik 
için gelecekt~r. 

1 - İz:nir şehir mc!clisi 
Birinci kod.o ıu, bakımını 
salim bir ;ı k .!...! yapmak 
üzere rıhtımın lzmir bele-
diyec;\n,. devri huc;usunda 
bükü :ı .: ~ ııezjı.ıd..: t..:şebbüs-

te bu~u __ l ...ı.ı.:ana k<ı::-1r ver-
)e ve lngiltere, Romaya bir akın yapmağı mı düşü
da, ltalya bu anlaşmayı kendine karşı yapılacak bir 

tte hedef addediyor?. Türk - Ingiliz ittifakını, neden 
•iyasi mahfilleri, Akdenizdeki statukonun muhafazası 

Parti nizamnamesinin 32 mişti. Bu kara:-dan hükfı· 
· inci maddesine uyarak bi:- metimiz haberdar edilmiş 

• -)gun bulmuyor?. 

diririm. 
C. H. P. Genel Batkunı 

ismet lnönü 

ve lzmir şehrinin bu isteği-

1 

nin tetkik edileceğini B. Ali 
Çetinkaya belediye reisimize 

dıt• . da, statukoları bozmak, emrivakiler yaratmak sev-
Ue yanan Roma - Berlin mihverinden başka siyasi 

""'"""'"'-""".""'"'"'"""'~"VV' """"'~~"'V'-"'-"'-""'"'-"'"' ..._, ................. """"'-" ' ' ' ~bildirmiştir. 

PARTİ GRUBUMDAı 2 - Konak, ~\arataş, Sal hk mıdır? :l Devamı 4 uncu sayfada J tiln Tiirk - lngiliz, lngiliz - Fransız • Sovyet - Polonya, 
" Sovyet ve saire gibi anlaşmalar, meycud vaziyetleri 
k, şu veya bu memleketlere saldırmak için değil, bu 

tecavüzkar maksatlar beslediklerini gizlemeğe bile 
görmiyen teşekküllere karşı koymak için yapılmakta 

··---"'-Ianmaktadır. 

Hariciye Vekili İzahat Verdi ALMANYA·iTALYA 
Ankara, 16 (A.A) - C. H. Partisi B. M. Meclisi grubu j ____ _ 

bugü~ (16-5-939) saat 15 de reis vekili Hilmi Uranın baş- 1 Askeri ittifakı imzalanıyor 
kanhgında toplandı. w ___ __ .,.; 

Söz alan hariciye vekilimiz Şükrü Saraçoglu geçen haf- ....__.. 

GiLiZ 

ieate Altıncı•Corç 
da 17 ( Radyo ) -
t Kral ve Kraliçesi 
l<anadaya gelmişler
ltıgiliz hükümdarları 

sularında Amerika 
tarafından 

'cesı du,uk rakı 
"but 16 ( Hususi ) -
tcelik rakı pek kısa 
~llnda piyasaya ar7.e
ıttir. 

SIRRI SANLI 

JAPONLAR 
--::::::::--

Mogollara 
Hücum Ettiler 

Tokyo 16 (Radyo) - Su 
Kingten bildiriliyor: ! Pazar 
sabahı Japon - Mançoku 
kıtaatı iç Mogolistan arazi
sine girmiş olan dış Mogo
listan kuvvetlerine ~ ansızm 
hücum etmişlerdir. 

Japon ve Mançu kıtaatı 
tayyarelerin himayesi altında 

Mogolları takip ederek ağır 
zayiata düçar etmişlerdir. 

--·~--

Bir Yunan 
heyeti geldi 

-~~--

Kaçakçıhljın önU 
ah nacak 

Türkiye - Yunanistan ara 
sında kaçakçılığa mani ola-

cak müşterek, esaslı tedbir
ler alınması için müzakere

ler yapılması muvafık görül
müş ve bu müzakereler için 

Yunanistanın Sısam adası 

müddeiumumisinin reisliğin-

de yedi kişilik bir heyet 
Şehrimİı! r ! Q i :. · . > • 

taki beyaoattan sonra siyasetimizin takip ettiği seyri izah 
etmiş ve bazı hatiplerin suallerine cevaplar vermiştir. 

Umumi heyetçe tasvip edilen bu beyanatı müteakip ruz-
namede mttzakere edilecek başka madde kalmadığından 
celseye nihayet verilmiştir. 

'' BERLINER BORSEN" 
GAZETESi DiYOR Ki : 

Almanyanın harici siyasetinin 
esası kabil olabildiği kadar 
bitaraf memleketler teminidir 

Berlin 16 (A.A) - "Ber
liner Börsen" Zeytung, bu
günkü başmakalesini "Bita
raflık hala mümkün müdür?,, 
meselesinin tetkikine tah-
sis eylemektedir, 

Bu gazete, Fransa ve ln
gilterenin küçük devletleri 
kendi çenber siyasetlerine 
kazanmak için sarf ettikleri 
gayretleri kayzederek di
yor ki: 

Avrupanın ortasında bu
lunan Almanyanın diğer her 
hangi bir büyük devletten 
ziyade, komşuları bulunması 
gayet tabiidir. Binaenaleyh 
onun menfa<'ti herkesten 
azami f dost veya bitaraf 
memleket temin eylemektir. 

Fakat onun civarda bita
raf memleketlerin bulunma
sı muhasım tarafların siyasi 
ve iktisadi ve askeri:manev----- .. - --

ER GUL İSTER AGLA 
~A-Ei-ji""--GARBo"'"v A AşıK ı 

raları dolayısile pek güçleş-
miştir. Ancak şunu kaydet-
~mek isteriz ki, bitaraf mem

lekeflerin siyasi ve iktisadi 
hareket serbestiliklerini ken
di menfaatleri iktizasından 
olduğu kadar Almanyanın 

da menfaati iktizasındandır. 
Bilhassa bu memleketlerin 
Almanya aleyhine mütevec
cih çenber sistemine girme
meleri Almanya için fevka-

- Devamı 4 üncüde -

-----111111-----
lfiya'Jı zenci bir postane katibi sinema yıldızı Greta Garbo'ya sayısız aşk mektupları 

'"ek taciz ettiği için üç sene hapse mahkum edilmiştir. 
. 'l \rdalı mahkemede müdafasında : "Greta Garboya evlenme teklifi için bana vahi 

~,du,, demiştir. . 
{' kurtarmak için, yalnız Greta Garbo ile evlenmemi Tanrı emrettı deyerek kar-
•lerini inandırmağa çalışan bu kara sevdalının aklına : 

iSTER GUL İSTER AGLA ......... ---------------

Italya ve Almanya hariciye nazırları geçen sene Viyana 
anlaşmasını imzalarlarken 

Roma, 16 (Radyo) - Son dakikada ~nlaşıldığına. g~r4:} 
hariciye nazırı Kont Ciano, önümüzdekı cumartesı gunu 
buradan Berline gidecektir. . 

Italya - Almanya askeri ve siyasi ittifakı, Kont Cıano 
ile bizzat Hitler tarafından pazartesi günü imzalanacak ve 
Hitler, bu münasebetle mühim bir söylev verecektir. 

~'=-ı:l:.iii!~:;;o;;::i:!E~ ~oı;;:--:• =--.::3e!S:aE::aE5ii!Ea!'!RW • :--

Halkın Sesi Hakkın Sesıdır 
Haklı Bir Şikayet 

Çandarhda bakkal Ahmet Erünal imzasiyle aşağıdaki 
mektubu aldık : . w. 

"lzmire gelmek lizere otobüse bindim ve şoförün ıst~gıy-
le bir lira peşin verdim. Fakat daha bir kilometre gıtme
den otobüs durdu. Bataryaları bozulmuştu. Oradan geçen 
başka bir otobüsle yeni bir batarya ısmarlandı, fakat o a~
cak akşama kadar gelebilirdi. Acele işimiz olan diğer hır 
iki yolcu ile geriden gelen bir otöbüse binerek lzmire g~l
dik. Ancak akşam geç vakit büyük garaja gelebilen ılk 
otobüs şoföründen verdiğim bir lirayı geri istedim. Şoför 
hem lirayı geri vermedi hem de üstelik bağırmağa başladı. 
Orada bulunan nöbetçi belediye memuruna giderek vazi-
yeti anlattım. Belediye memuru beni dairesinden dışarı çı
kardı ve tekrar çağırdığında şoförün asla bir lirayı almadı
ğını, hatta makinesinin bozulduğu yere kadar da meccanen 
getirdiğini söyledi. 

Benim gibi ba~ka vatandaşların da bu vazizette hakları
nın yenilmemesi i\:in, alakadar makamların nazarı dikkat
le ı i ,i c~·hetmenizi rica ederim.,, 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 



SAHiFE 2 

İki Adam Karılarına Göz 
Koyan Delikanlıy.~ Birleşip 

Pusu Kurarak Oldiirdü ____________ .._.._,..._.._.. __________ __ 
Kırşehir (Hususi) - K;;:""'_ .. c-;ğini ve münasib bir ma-

şehrine bağlı Çevirme kö- halde pusu kurdukları tak-
yünde, herkesin nefretini dirde bu surüden birkaç 
mucip olan çok feci bir ci- koyun çalabileceklerini söy-
nayet işlenmiştir. !emişler ve ötedenberi bu 

Bu köyde oturan Molla işlerde mahareti görülen 
adında biri evelki gün Cüm- Hasan'ı kolayca harekete 
buriyet müddeiumumiliğine geçirmişlerdir. 
müracaat ederek yegeni Hü- Akşamın alaca karanlığı 

seyin 'in dört günden beri bashğı bir sırada sarp ve 
kaybolduğunu, kendisinin bir dar bir geçidin kenarına ge-
cinayete kurban gitmiş ol- len üç delikanlıdan Necip 
masından korktuğunu söyle- bir behane ile beş on adım 
miş ve işe adliyenin el koy- geri kalmış ve bu gerileme 
masını istemiştir. esnasında elindeki mavzeri 

Çevirme köyüne giden Hasanın sırtına boşaltmıştır. 

müddeiumumi muavini Ha- Silahın patlamasiyle beraber 
mid Öncel tamamen karan- bıçağını çekmiş olan Kahra-
lık bulunan hadiseyi aydın- man da Hasanın göğsüne 

!atabilmek için ipuçları ara- saplamış ve Hasan aldığı 
mış ve şüpheyi Üzerlerine agır yaraların tesiriyle der-
çekelr '1Jazı şahısları sorguya hal ölmüştür. 
çekmiştir. Bütün bu incele- iki a'l/.~ı kafadar işledikleri 
melerden bir netice elde bu cinayetle, alevlenmiş olan 
edilememiş bu defa köy ci- kinlerini bir türlü söndüre-
varında araştırmalar yapıl- memişler bu defa civardan 
mıştır. Araştırmalar netice- topladıkları çalı çırpıyı tu-
sinde bir dere kenarında taş tuşturarak cesedi yakmağa 
ve toprakların altına saklan- koyulmuşlardır. Fakat çok 
mış olan Hasan'ın cesedi 
bulunmuş ve delikanlının bir geçmeden, ölünün neşrede-

ceği koku ve dumandan cikurşun yarası ve bıçak dar-
nayetin sezilebileceğini hebesiyle öldürüldüğü görül-

müştür. Civarda araştırmala- saplıyan caniler, yarı yan-
ra devam olunmuş ve biraz mış bir halde bulunan cese-
ileride üzerinde lekeleri olan di hemen oraya gömmüş-
bir ceket bulunmuştur. Bu lerdir. 
ceketin 0 köyden Mehmet İki zanlı da tevkif edil-
Kahraman 'a ait olduğu mey
dana çıkmış ve yakalanan 
Mehmet Kahraman, ayni 
köyden Necip ile birlikte 
işledikleri bu cinayetin te
ferruatını anlatmıştır. Bu ifa
delere göre, hadise şöyle 
olmuştur : 

Necip ile Mehmet bir gün 
köy civarında gezintiye çık-
tıkları zaman Necip, maktul 
Hasan 'ın kendi nişanlısına 
göz koyduğunu ve nişanlısı-

nı kaçırmCJ,k fikrinde bulun
duğunu ve hatta yavuklusu
nu bu maksatla tehdit bile 
ettiğini Mehmet Kahraman'a 
söylemiş ve bundan dolayı 
Hasan'a karşı derin bir nef
ret duyduğunu anlatmıştır. 
Bu sözlere muhatap olan 
Kahraman derhal yerinden 
fırlamış, Hasanın ayni şeyi 
karısı için de yaptığını ve 
karısını tenhada buldukça 
sataştığını anlatmış ve Ha
san' a kendisinin de çok içer
lediğini ilave etmiştir. 

Ayni nefret ve intikam 
hislerinin altında kıvranan 

bu iki delikanlı Hasan'ı öl
dürmeyi orada ve hemen o 
gün kararlaştırmışlar ve bu
nun planını da hazırlamış
lardır. 

Dört gün evvel Hasan'ı 

gören bu iki delikatlı, ona, 
köylerinin civarından yaban
cı bir sürü koyunun geçe-

mişlerdir. Muhakemelerine 

yakında ağır cezada başla
nacaktır. 

1 Dakikada 
neler oluyor 

-------
Amerika çiftliklerinde, iki 

yüz elli lira hasar yapan 
yangınlar olmuştur. 

Kanada mağazaları altı 

yüz elli liralık satış yapmış
lardır. 

Bahreyn adalarında beş 
yüz kırk kuruşluk inci say
dedilmiştir. 

Çinde beş bin kilo kolza, 

onb';ş bin kilo kaolin, beş 
bin beş yüz kilo yer fıstığı 
istihsal edilmiştir. 

Avrupanın her tarafından 
gelip biriken paçavraların 

merkezi olan Hamburg'da 
iki yüz kilo paçavra, sevke
dilmeğe hazır bir vaziyete 
getirilmiştir. 

Amerika bütçesinden yir
mi bin lira sarfedilmiştir. 

Yeni bir pirinç ayıklama 
makinesi, altı bin pirinç ta
nesinin iyisini kötüsünden 
ayırmıştır. 

ltalyada icadedilen ve per
vanesi tersine dönen yenı 
model tayyare on bir kilo
metre yol almıştır. 

~A.·• •d f lYJ.U} e . .. 
Arşak Palabıyıkyan ve kumpanyasının yarattıkları ve 
bu1üne kadar eşi, emsali görülmemiş kahkaha tufanı 

3 AHBAB ÇAVUŞLAR 
HARBE GİDİYOR 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
Yarın Matinelerden itibaren 

SİNEMASINDA \EL!f:-H __ R1 RA 
j_, ıgı; .;gı *E 

( HALICJN SESi) 

1 .1•111111111111••••••••1. .ımmmum mm.m·ı 
.. ,,..,~! .. !J...L!wt ... .E i NDülnyaOdJa i SEHiTLEA ... 

Şeker hastahğı ~ e er uyor ~ 
Şeker hastalığına duçar OÇ bUyUk şahslyeih:' 

olanların bilhassa dikkat Uç oğlu 
edecekleri şevler derilerinde B·· .. k h 1 d 

· k b kl uyu arp sıra arın a 
yaraların ve tırna atı arı d w 1 b d · 

. . . k ki ogmuş o an ve u ~ evrın 
vesaıre gıbı bozu Ju arın .. h. .. .. . ·ı k . v. f Ak•b en mu ım uç •.sıması e a ra-
tevlıd edecegı ena a ı et- b 1 ki b l .. f ·ı· d. a ı arı u unan uç ngı ız 

ler ~~· k.. k . olanların delikanlısı bugün Londra ef-
Çun u şe erı kA · · · · d ·1 

1 1 k _ arı umumıyesının zıya eıu e 
yara arı yara arı ço guç lAk k k d. B 
k V b. k d f d a a asını çe me te ır. un-
apanır. e ırço e a a l h b. .d b h . 

d w .d A ar ar ı umumı e a rıye gangrene ogru gı er. ya-
1 

w K. ,. 
w h d 1• k 1 nazır ıgı yapan ıçner 111 
gın veya u e ın . ve o un w • L d . 
k ·ı · .. 1 f yegenı or Kıçner, gene 
esı mesıne muncer o an e- . . . . 

lAk ti b d b .. t.. harbı umumının devam ettı-a e er ve azan a u un w. •• • 

b 1 v ··ı- f · gı muddetce, alman fıloları-

1 
un arak.ragl men ° um acıa- nı felce sevkeden amiral Ce-
arı va ı o ur. · d 

G . ..1. ,. k f' d hkonun ve Fransa a başku-
erçı ensu ın ın eş ın en d 1 k d G 

k h t l w b' man a ,J ı e en enera) sonra şe er as a ıgı ır H . ,. w il d 
dereceye kadar öldürücü aKı~ ın ~gu a!ı ı.r. K b . 

ı k h. t' . k b t . ıçnerın yegenı am rıç o ma ma ıye ını ay e mış- u·· • . • d k k 
. E k'd k d. b t•k nıversıt(Stn e o uma ta 

tır. s ı en oma ıya e ı d 
ve ailenin darma ağın olan 

ve gangrenler adeta günlük servetini kurtarmak emelile 
vak'alar mahiyetinde iken 

de kanuni bir muhasib ye 
ensülin denilen şeker ilacı- tişmek seydasındadır. 
nır keşfinden sonra bunları Amiral Celikonun oğlu, 
artık görmez olduk diy :bi- babasının kendisini denizci 
lirim. yetiştirmek arzusuna rağmen 

Fakat buna rağmen nadir 
hiç40te bu fıkirde değildir. 

olmakla beraber gene şeke- O daha ziyade diplomatlığa 
rin tevlid ettiği çıbanların özenmektedir. Oksfordda 
ve yaraların gangren yaptık-
ları ve bundan birçok fena . tarih kurslarını )akibetmek-
neticeler meydana geldiği tedir. 

General Haig'in oğlu ise görülmektedir. 
Vücudünde yara olan çıban babasının (mesleğini takib 

olanlar eğer bu çıbanlar mu-
annıd bir şekilde devam 
ediyorsa derhal idrarlarını 
tahlil ettirmelidirler. Eğer 
şeker varsa derhal tedavi ve 
perhize başladıkları gibi çı· 
banlar da sür'atle kaybolur. 

Asri Sinemada 
Tiyatro 

lstanbulun tanınmış artist
lerinden san'atkar B. Camal 
Sahirin idaresinde 25 kişi
den mürekkep bir san'atkar 
kafilesi Asri sinemada edebi, 
içtimai ve ahlaki temsiller 
verecektir. 

Heyet meyanında meşhur 
komik Nabi Ahmed ve Mi
şeJler rövüsü de vardır. San
atkarlar lzmirlilere iyi vakit
ler geçirtecek tir. 

Dört sene evvel lzmirde 
vermiş olduğu temsillerde 
yüksek bir san'kar olduğunu 
gösteren Cemal Sahiri lzmir
liler1 Reşad Nurinin Taş par
çası eserinde ağlıyarak tanı
mışlar ve dakikalarca alkış
lamışlardır. 

lzmir bedayi prestanı Cemal 
Sahir ve san'at arkadaşlarını 
sabırsızlıkla beklemektedir. 
Çünkü bütün lzmirliler böyle 
hakiki san'at heyecanlarına 
susamış buulunuyorlar. 

A. Dalıç 
--::...:,,~:--

Hakaret Etti 
Bayraklı Menemen cadde

sinde Selim oglu kunduracı 
Hasan, sarhoş olduğu hal
de lsmail oğlu Mustafaya 
hakaret ettiğinden yakalan-

edecektir. 
ıııımı ııııııııııırıırınnm 

Almanyadan : para ka-
çıran "talili 13 ler,, 
Merkezleri Londrada olan 

13 sergüzeştçi genç, her tür
lü işkence, hapis cezalarını, 
hatta ölümü bile göze ala
rak, Alman mültecilerinin 
paralarını Almanyadan dışa
rıya kaçırmaktadırlar. Ken
dilerine "talihli 13 ler,, is-
mini veren bu şebeke efradı 
birçok kereler Almanyaya 
gitmişler, dönüşt~ hudud 
memurlarını kandırarak bir 
çok mücevherler ve paralar 
kaçırmışlardır. Şebeke aza
sının isimleri gizli tutulmak
tadır. 

mıım11111mırııııoıııırm 

çitle haçın ehemmlyeil 
UmumiyetJ itibarile çifte 

baç daha ziyade haydutlara 
alem olmuş ise de, hakikat
te, bu remiz dini rütbelerin 
en yükseğidir. 1001 senesin
de Papa ikinci Silvester, 
Macar kralı Stefan'a çifte 
haçı en büyük salahiyet 
sembolü olarak verdiği için
dir ki, Macar armalarında 
bu remzi taşımak ulaşılmaz 
bir şereftir. 

ııııııııııııuıımııııııımn 

Garib bir meyhane 
Amerikada Floridada Mia

mide bulunan bir meyhane
nin bütün süsleri 300 bin 
şişe kapağından, 12917 muh 
telif içki kasalarından ya
pılmıştır. 

ııırııııııaııımım-

Mekslkahlar ve su 
ihtiyacı 

Meksika yerlileri çöllerde 
su biriktirmek için kaktüs 
ağaçlarının kütüklerinden 

istif.ıcle e:hrler. mıştır. .................................... ~ 
f~ Yeni Sinema'nın 

Ucuz Fiat Haftası 
Bugün 2 büyük filmle Başladı 

ORMANLAR PERİSİ 
DOROTHY LAMOUR - Tabii Renkli 

1 Z M İ R D E iLK D E F A 

UÇURUM 
Ayrıca: Türkçe Foks Jurnal ve MIKI 

Fiatlar: BBLKON 20 - 15 SALON 15 • a,50 

Cumartesi, Pazar: 10 - 12,05 - 2 - 5 - 8.30 da 
Sair günler : 12.45 - 2 - 5 - 8,30 da. 

EWE 

-==-=:=:----~-< -
Kabarırken göğsümüz "Ne mutlu Türküm,, diye, 
Şehitler bize verdi gökyüzünü hediye. 
Dalgalandı göklerde şanlı, şerefli sancak, 
Haykırdık ufuklardan, gökler bizimdir ancak !. 

Ruhlarınız uçuyor, uçuyor ufkumuzda, 
Çelik kanatlar işler zaferden yolumuzda. 

Bugün bir yığın toprak kabanrken göklere, 
Albayrak yükseliyor hilali gere, gere. 
Harç oldu vücudumuz Türklüğün temeline, 
Bugü ~ rahat uyuyun, gökler Türkündür gene! 

ANKARA RADYOSU 
•••• 

(Bugünkü program) 
Türkiye Radyodifüzyon Postalan 

DALGA UZUNLUGU 
1639m. 183Kcs. 120KW. 

T.A.Q. 19,74m.15195Kcs. 20KW. 
T.A.P. 31,70m. 9465Kcs. 20KW. 
12.30 Program 
12.35 Türk müziği (Pi.) 
1-Udi Eşrefin huzzam peş-
revi 
2-Ahmet lrsoyun hüzzam 
şarkı : (Hatırında kalsın) 
3-Rakımın hüzzam şarkı : 
(Aşkın bana bir gizli elem) 
4-Faiz Kapancının şarkı : 
(Seni gördüm o şafak saç
lara .. ) 
5-Şükrü Şenozanın mahur 
şarkı : (Bu sevda ne tatlı) 
6-Hicaz türkü : (Bağa gir
dim üzüme) 
7-Halk türküsü : (Şu dağla
rı delmeli gönlü eğlemeli) 
13.00 Memleket sa at ayarı 
ajans ve meteoroloji haber
leri. 
13.15-14 (Riyaseti Cumhur 
bandosu - Şef : Ihsan Kün
çer. 
18.30 Program 
18.35 Müzik (Virtüozlar-pi.) 
19.00 Konuşma 
19.15 Türk müziği (Fasıl he
yeti) 
20.00 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haber
leri. · 
20.15 Türk müziği 
1-Uşşak peşrevi 
2-Arif beyin uşşak şarkı : 
(Meyhanemi bu bezmi) 
3-Rakımın uşşak şarkı (Ba
na hiç yakısmıyor böyle .. ) 
4-Rakımın uşşak şarkı : (Sil-
mem bir gün hayalimden) 
5-Cevdet Çağla : Keman 
taksimi 
6-Udi Zekinin uşşak şarkı : 
(Bir gün geleceksin diye) 
7-Halk türküsü : (Karam) 
8-Mahur şarkı : (Hala kana
yan kalbimi aşk ateşi) 
9-Rakımın hicazkar şarkı : 
(Bekledim ta fecre kadar) 
21.00 Konuşma (Hattalık pos
ta kutusu) 
21.15 Esham, tahvilat, kam
biyo - nukut ve ziraat bor
sası (fiyat) 
21.25 Neşeli plakler R. 
21.30 Müzik (küçük orkes
tra - Şef: Necip Aşkın) 
'.L2.00 Müzük (Melodiler - pi. 
23.00 Son ajans haberleri 
ve yarınki program. 
23.15 Müzik (Cazband-pl.) 

Burhanettin Şarbalk~ t 

Milano 
görüşmeleri 

--ml!:E-

Evela kendi şefleriyle g~ 
rüşüp icabeden direktifi~ 
aldıktan sonra, cumartefl 
günü, görüşmeleri üç sa•t· 
ten fazla süren RibbentroP 
ile Kont Ciano'ya haki~ 
olan fikir, hiç şüphesiz 1'l 
şudur : 

Biz sulh istiyoruz; anca), 
her türlü çenber politikasıo' 
akamete uğratmak azminde' 
yiz. Bundan dolayı halledi~ 
memiş olan meseleleri de b 
ve fasledeceğiz. 

Bu görüşmelerin mevzul•' 
rını birer birer saymanı~ 
manası yoktur; çünkü, İ~1 

memleketi alakalandıran b6: 
tün ehemmiyetli meseleletl 
sıraya dizmek icabedecektit· 
Her halde, iki devlet adaoı.I' 
geniş bir politika sahasıol 
tetkikten geçirmişlerdir. ve 
bu tetkik esnasında, her b•' · 
kımdan görüşlerinde birli~ 
olduğunu ispat etmişlerdir· 

Franfurter Saytuol 
--...-'*'."'~.--

Vasati çek 
fiatleri 
-;;a::~-

Gümrük ve inhisarlar f/e' 
kaleti, yabancı parasile tao' 
zim edilmiş faturaların Tilt~ 
parasına çevrilmesinde ıı•' ~ 

zarı dikkate alınacak ol•~ 
vasati çek fiatlerini tesb•. 
etmiştir. Vasati çek fiatJetl 
haziran ayı içinde mutebet 

olacaktır. Bunları yazıyorııJ'.! 
Borsada kote olan dövizi~~ 
Sterlin5,93 dolar 126,D"' 

r et Fransız frangı 3.35.50, ıt ı 
6.66.25, Isviçre frangı 28.4 

25, florin 67.29.75, Ra11. 
mark 50.79.375, Belga 21·, 
625, drahmi 1.09.125, Le". ~ 

zıot• 1.56, Pezeta 14.03.75, f 
23.87, pengü 24.96.75, Vıs 
0.09.50, dinar 2.80.375, ye~ 
34.62, isviçre kuronu 30·~, 
50, ruble 23.90.25, bors• , \ 
kote olmıyan dövizler: o; 
nimarka kuronu 26.47· 1s, 
Norveç kuronu 29,79· ,O 
Finlandiya markı 2.61· 

5 
Estonya kurunu 32. 12.f!J ' 
Rupi 44.26.26. 

fW 

TAYYARE Sineması 
2 Büyük Flim Birden 

1 - Düskün Kadınlar ,., 
CLAUDE F ARRERE'in müşhnr eserinden filme ahP 

büyük komedi dramatik. BAŞROLLERDE _Aısi-
MADELEINE RENAUD-CONSTANK REMY-Paul j 

2-MA YEALiNG faci~~ 
CHARLES BOYER ve DANIELLE DARRIEUKS 0 

yarattıkları ölmez bir sanat eseri. . 
3 - Metro Jurnal en yeni dünya haberlerı k ruf· 
Fi atlar tenzil edildi. 30 - 25 - 20, talebe ıo. u. 4.1 

Seanslar : Düşkün H. 2.30 - 5.40 - 9.15. Mayerlıng · 
7.40. Cumartesi 1 de, Pazar 11 de başlar. ~ 
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~ıın Dersler 

QiR CiNA YETiN 
SEBEBi ____ ,..... __ _ 

" 1 
llrceıa mahkeme önü 
hınç kalabalıktı. Efendi 
h adamlar, külhanbey
tıkuk fakültesi müda
ıi, kahvede tavla oy
ktansa burada mah-
seyretmeği ekonomiye 
lrıuvafık bulan geçkin 
t koridorlarda gezini
tdı. Salon dolmuştu, 

\tacak yer boktu. Za· 
ddııanda dolaşanlarda 
t yer bulamıyanlardı. 

e 01tnazsa girerken, çıkar 
~thkiimu görürüz, ne

de öğreniriz diye bek
tdı .. 
hın nafaka davası için 

~~ hukuka gelen ihtiyar
\'" \cadın, bir delikan-
' 'ıırdu: 
~L ~\rladım! burası neden 
~hk?. 
fiusameddinin muha

tf 
, l de ondan!.. 
, d'~e yapmış bu Hüsa

ıı:ı? 

tlik~·nlı kadının ceha-
• t güldü: 

Adam öldürmüş adam! 
~h etti: 

&u sene memur olmuş 
t' 01uya tayin etmişler, 
.ltahını şurada burada 
1t, sonra da yol parası 
t,nıdığı bir komisyon
tabanca ile öldürmüş .. 
~enç disene!. 

' D Ôyle.. Daha çocuk bi-
6rt defadır da bir ba

~ ile muhakemesini ta
ttiriyor. Bakalım bu se-

~r 
~ ll yarım kalmıştı; halk 
~te gelmişti; başlar 

tinin omuzundan me-
1, \ Uzanıyordu: 

Geliyor!. 
Geliyor!. 
liani yahu?. 

t' Görmüyor mısın be?. 
~~kelepçeli, başını önü
i'tniş .. 

Siyah şapkaşının altında, 
sararmış çehresi bir kat da
ha zayif görünen ince, or
ta boylu bir genç, iki jan
darmanın arasında hızlı, do 
laşık adımlarla geçti.. üze
rine dikilen gözlerin tesirin
den kurtulmak için etrafta 
bir gezdirdi. Bu açık se-
maya, bu gri kald'lımlara 

hasret çektiği besbelliydi. 

Pos bıyıklı mübaşir çağı
rınca şapkasını eline alarak 
içeri girdi. Yerine oturun
cıya kadar samiin saflarını 

süzdü.. kendisine bakan göz· 
lerden muazzep olduğu his
sediJiyordu.. Nefsine cebir 
ederek yukarı locaları, sı
raları filan bir daha gözden 
geçirdi, aradığını bulama
dığı anlaşılıyordu. Yumruk
ları sıkıldı, yüzü buruştu, 

çenesi titredi, az daha ağ
hyacaktı. Sonra azami bir 
gayret sarfederek başını 
çevirdi ve yerine oturdu. 

2 
- Bay reis.. müsaade e

derseniz artık herşeyi, bü
tün hakikati söyliyeceğim .. 
Ben, bay reis komisyoncu 
Nuriyi sizin bildiğiniz, şim
diye kadar benim söyledi
ğim gibi para için öldür
medim.. ben onu kendisile 
münasebeti olmıyan bir mes 
ele yüzünden, bir aşk, bir 
gönül meselesi yüzünden 
öldürdüm .. 

Bunu size :mlatayım: 
- Birgün dairede arka

daşlarım, Istanbulda bir ba
yanın benimle tanışmak is
tediğini söylediler. Peki de
dim, fakat pek o kadar da 
alakadar olmadım. Çünkü 

ı:bilirsiniz ki erkekle kadın 
arasında daimi bir arz ve 
talep vardır. Birincisi kadın 

";ikincisi erkek tarafından .. .. 
Eğer talep kadın tarafın-

dan olursa o kadar hoş ol
mıyor .. 

itibaren.ıbüyük müsabaka ve hediyeli proğram,+ 

kültürpark 
Gönül 

Sinemasında 
Avcısı 

l· ROBERT TAYLOR - JOAN CRAVFORD 
'0 nel Barrymor - Franchot tone - Melvyn Duglas - J. 

Stevart büyük tarihi müessir aşk hikayesi 

iKiNCi BALAYI 
TYRON POVER - LORETTA YOUNG 

s Büyük tarihi aşk hikayesi 
tt'nslar: Gönül Avcısı: 13.10-7.10 ikinci BalayıS.00-9.00 
llı:ııartesi ve pazar saat 1 de ikinci Balayı ile başlar 

(HALKIN SESi) 

lt Güney Yurtda 
1 - Folklör -

Atalar sözü 
deyişe 
--iEll!I--
-6-

* Al kuzum ver kuzum. 
* Ark atlamaz, köprü geç

mez, içi kan, dışı gön. 
• Atın ölümü arpadan ol

sun. 
Aç tavuk kendisini darı 

anbarında görüşmüş. 
* Aptalın korkağı taşın 

büyüğüne sarılırmış. 
* Atımına gelmez domuz 

olmaz. 
* Az verme hırsız edersin 

çok söyleme arsız edersin 
* Aman beyler diyeceğime 

aman dağlar derim. 
* Ayağa dokunmadık taş 

olmaz. 
* Ayransız aşım, ağrımaz 

başım. 

* Ağaç fidan iken ekilir. 

* Ummadık taş baş yarar. 

~ııaııııııııırn ııııııımıııııııııııaıııııııı 111111§§§§~~§=§91 
~ Mizah 

5 
= .. =~=-=-~r~ça 

aşı 1 K.. • ~ 
!§E~===eE:=:= oşesı E ve banyo 
e=:§~§§65~~ıumıııııını:nııınıuııııauıınnmıınııınııı ıııuıııs 

Hazırlan 
Seninle bir çalgılı bah

çeye gideceğiz.! haydi kalk, 
hazırlan. 

- Şimdi mi gidiyoruz." 
- Hayır, şimdi değil; ya-

rın da değil; öbürgün.. şim
diden sen hazırlanmıya baş
larsan tam vaktinde sokağa 
çıkarız. 

Ne iyi 
Çocuk yaramazlık 

yordu, Babası : 
yapı-

-·- Seni uslandırmak için 
bir kamçı alacağım ! 

Dedi, çocuğun yüzü güldü: 
- Ne iyi. Ben uslanınca 

kamçıyı bana verirsin oyna-
rım. 

ıııuıııuııuıı nıauıwıı ıı 

sabunları 
cildin ve 
saçların 
yumuşak

lığını te
min etme-
kle bera
ber her 
lÜrJÜ yün-
lü, ipe · i 
~umaşla
rın aslı 

On dört saat 1 ve rengıı. 
Güzelliğine düşkün ka,.'ın 

sordu : 
b li I ozm..: ... ::-

temizle 
1 

17 MAYIS 

Ne ise, tanıştık. Görü-
nüşte al .Jade bir kızdı. Be
ni bizim kulübün müsame-

- Ellerimin güzel kaL.-
sı için ne yapmalıyım "? 

Cevap verdiler : 1 
ve e61 ri a, \·yy:n bozmaz, halis zeytinyağındau 

ı yapllrr. "'! '""'· .. emı.: sabundur. 
- Günde asgari on dört 

saat. relerinde görmüş, rollerimi 
b k - On dört saat eller:m-
eğenmiş onun için onuş-

mak istiyormuş.. le mi uğraşacağım. 
- Hayır on dört saat el-

Ilk günlerde onu arıyor, lerinizi bir şeye sürmiyecek-
ben çekingen durdukça üs. 
tüme düşüyordu. Gayri ih-
tiyari alakadar oldum. Uzun 
uzun her mevzudan konuş
tuk; o zaman anladım ki 
bu kız göründüğü gibi de
ğil, çok zeki, herşeyi kav
rıyor, herşeye aklı eriyor. 

Zeki kimseler çok hoşu
ma gider. Ben de onu ara
mıya başladım. Bu sefer de 
gördüm ki bay reis bu kız 
bana çok benziyor. 

Huyları, düşünüşleri, ha-
yata karşı telekkileri, iti-
yadları, hatta çehresi bile. 

Görenler bizi kardeş zan
zedi yorlardı. Bu defada ben 
onun üstüne düştüm. Ve 
Münasebetimizi arkadaşlık 
hududunun haricine çıkar
mak istedim. O zaman ara
mızda -birbirimize hissettir-

siniz. 
111Ufll1911111WllDU!lllD 

Sus sus 
Erkek - Sen bana hiç a-

cımazsın ... 
Kadın - Sus, sus, sus 

daha da laf söylüyorsun, sen 
bana acısaydın, evden çıkar
ken kürkümü aldırmazdın .. 
Baksana bu sıcak havada 
taşıyamıyorum, terliyeceğim. 

uıoııııwını--

Stüdyoda 
- Neye bu çirkin mode

li intihap ettiniz ? 
- Kız kardeşim. 
- Affedin, size benzedi-

ğinin birdenbire farkına va
ramadığım için böyle söyle
ledim. 

111ımııwımıımıııı:ııııı 

Olta 
meden: bir mücadele baş- - Oltanın ucuna keser 
ladı kı, bu mücadelede iki- bağlamışsın. keserle balık 
mizde bütün zekamızı isti- tutulur mu? 
mal ediyorduk. _ Dülger balığı tutaca-

-Sonu yarın- ğım dal 
------------------------Sayın MUşteriler!fTl-;-

Mühim İlan 
Yeni mevsimin yaklaşması dola~ ı ,7 ıt n.~t· t ssesem;,:;, !\.ımvt:vi 

temizlem ~ ve boyama işle .. !ni hir iJtisna cll!!c..k 
üzere fiatleric !-'~: .. , ı 

Bu mevsiı~ 1~i __ 
. Rekabet kabul etmiyecek (!ere.elde tenziiat 
itinalı işleriyle şöhret kazanmış ohm mfıes-;csem bu fevk2l

ade iskontosu ile sayın müşterHt ıirr:n tevet>d:l:ıünii 
kazanacağına emiı~d.i 

ŞARL PRİkÜ 
BUyUk Kardiçah Han No. 48 Telefon : 3449 

~ Bugün Asri Sinemada 1~3~4° ~ 
~ 17 Mayıs 1939 Çarşambadan itibaren ~ 
ft Senenin en korkunç filmi r.aevsiminr en heyecanlı şa- ~ 
~ heseri akıllardan hiç çıkmıyan ve unutulmıyan bütün ~ 

canileri titreten müthiş bir kahraman korkunç macerası ı 

ZORO KAMÇILI SÜVARİ 
2 Devre 2s kısım tekmili birden 

Türkçe Sözlü 
Komiklerın:şahı Lorel Hardl 

Çocuk Hırsızları 
Ayrıca Dünya Haberleri Ve Miki 

Aşcıbaşı Marka 
Makarnaları 

1937 - 1938 Selanik sergi
sinde birincilik madalyasını 
kazanmıştır. .................................................... 
Dr. Demir Ali 

Kamçıoğlu 
Cilt Tenasül hastalıkları 

Terzi Kazım 
San2üder 

lzrnir: Yeni Kavaflar çarşısı 
DO. 35 

Avrupanın y;üksek terzi mek· 
binden diplomalı 

Peşin ve 
Taksitle 

En müşkülpesent subayla
rın ve sivillerin mizaçlarına 
göre taksitle her türlü elbise 

Diker. 

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken ve elektrik tedavi•ı 

yapılır ikinci Be, ler So 
No. 29 TELEFON 2542 

elektirk tedavisi 
•ımir - Birinci beyler So 

No.: 55 f elefon : 3479 

--------------------------------
Alkol, benzin, 
gomlak, sant
rak, pomzataşı 
vemeşhur Arti 
markalı analin 
boyalar. 
Tel. 8832 



·5AH'IFE4 (HAL.KIN SESi) 

H~~:ı:~~:N rmmms-orNmFfAmB~RLER~ 
.J ---~-.....-----ll111lD--""""""""""""~~~ 

Valioıiı Yeni __ ........ ___ 
........ d'' 

İzmir valiJiğine tayin e 
1 

len B. Ethem Aykut'un rJ 

s~~~;üdaffi- Atina gazeteleri, 1 ürk - lngiliz • be' zaman lzmire geleceğı . 
nüz malum değildir. Ta~~ 
emri henüz kendisine teblıf 
edilmemiştir. . e !Emekli kaymakam Meh

met Tahir öldü 
Sakızın müdafaasını bir 

avuç kahraman Mehmetcikle 
bir buçuk ay ·aslan gibi mü
dafaa ederek Türkün şeca-
.~t ve yurdseverliğini dost ve 
düşmanlara bir kahramanlık 
harikası gibi göstermeğe 
muvaffak olan emekli kay-
makam Mehmet Tabirin dün 

. akşam vefat ettiğini tees-
sürle haber aldık. 

Çoluk çocuğuna, akraba 
ve taallukatına ve bütün 

' vatandaşlara bu acıklı ziya
' ından dolayı taziyetlerimizi 
· sunar ve muhterem ölüye 
· sonsuz rahmetler dileriz. 

anlaşması hakkında diyor ki: 
Atina, 16 (A.A) - Gazeteler Türk - lngiliz müşterek 1 

deklaras, onu hakkında bir çok tefsirler ve telgraf haberleri 
ve ayni zamanda Reisicumhur İsmet İnönü'nün ve lngiJtere 
ile anlaşmayı müzakere eden Türk nazırlarının fotoğrafla
rını neşretmektedirler. 

Atina, 16 (A.A) - Türk - lngiliz müşterek dekarasyo-
nu hakkında tefsiratta bulunan "Mesajer O' Athenes,, gaze
tesi diyor ki: 

Londra ve Ankara hükumetlerinin müşterek deklaras-
yonu ile Türkiye başvekilinin bu deklerasyonu teşrih eden 
nutku iki devlet arasında pek yakında imza edilecek olan 

anlaşmanın gayesini tamamen aydınlatmıştır. Halle muhtaç 
olduğu bildirilen teferruat anlaşmanın tam bir vuzuh ve 
icazla tarif edilmiş olan barış ve iyi niyet esasını değiştir-
miyecektir. Türk - Ingiliz anlaşması barışa bu istikamette 
hiçbir müvazi hareket imkanını bertaraf etmiyen kuvvetli 
bir hizmettir. Yegane hedefi doğu Akdenizinde ve Bal
kanlarda nizam ve sükun ve büyük temennisi de bu nizam 
ve sükunun bütün Avrupada muhafaza edilmesi olan Yu-
nan efkarı umumiyesi için anlaşmanm başka bir manası 
yoktur. Bu temennileri barışa doğru müteveccihtir. 

TÜRK· INGiLiZ ANLASMASI ., ORDUDA 

B. Etem Aykut miilk•Y 
mezunudur. Nahiye mndiit'.° 
olarak mesleğe girmiş, ~ 
çok kaymakamlıklarda 
idare amirliklerinde buluO' 
muştur. Urfa valiliği ile ~t 
müşhane ve Erzurum vabw 
]erinde temayüz etmiştir. ~ 
vazifesi Balıkesir valiliği~ 

Tanınmış bir kültürcü 
B. Ethem Aykut mektep fi 
yol işlerine, çalışmaları ~~ 
sında büyük bir ehemm•Y.,.. 
verme~tedir. 

--::::::::-

1939 Bütçesi 

·· • -~::;:::::-- • Piyasalarımızda mühim hareketler uyandırdı 
.)kıncı Noterlık Istanbul, 16 (Hususi) - Türk - lngiJiz anlaşması, piyasamızda mühim hareketler uyan-

Yeni Barem 
Ankara, 16 (Hususi) -

Subaylarla askeri memurlara 

Varidat 2&t,uo,ooO 
masraf 2&t,0&4,t91 

liradır 

ikinci Noter B. Emin Ere- dırmıştır. Alakadarların verdiği haberlere göre, mahsulJerimiz, Ingilterede ve döminyonla-
dair yeni barem bütçe encü
meninde son şeklini aldı. 

Ankara 16 (Hususi) -": 
1939 mali yılı müvazeııel 

enrin vefatı münasebetiyle rında iyi rağbet kazanacaktır. Bazı mühim lngiliz firmaları, şimdiden siparişler vermeğe. 
açık kalan ikinci Noterlik başlamışlardır. 

umumiye kanun layihası iJe 
bütçe encümeninin buo' 

vazifesine vekaleten lzmir 
.Sicili Ticaret memuru B. 
Fehmi Tenik tayin olunmuş
tur. 

--..-,;:...-•--

Rusyanın yeni şartları 
Cevap bu akşam 

müzakere edildi, 
verilecektir 

Buna göre binbaşılar 170, 
önyüzbaşılar 140, yüzbaşılar 
120, üstteğmenler 100, teğ
menler 85, askeri memur 
muavinleri 60 lira maaş ala
caklardır. Barem on üç de
recedir. En yüksek maaş 
600 liradır. 

dair mazbatası bugün melr 
uslara dağıtıldı. Bütçe önO' 
müzdeki pazartesi mecliste 
görüşülmeğe başlanacakht•. 

Encümen 939 butçesiJJI 

Muhabere me
murlukları 

Londra, 17 (Radyo) - lngiliz kabinesi dün toplanmış ve Rusyanın yeni teklif ettiği 
şartları müzakere ederek verilecek cevabı hazırlamıştır. Cevap bugün akşam Rus elçisine 
verilmesi kuvvetle muhtemeldir. 

261.110,000 lira varidat fC 

261.064.192 lira masraf ol•• 
rak bağlamıştır. 

İzmir Posta ve telgraf ida
resinde muhabere memurlu
ğu için açılan imtihana gi
ren posta müvezzileri ara-

~~~~~~~~~~~ ... ~~~~~~~~~~~ __ ,.... __ _ 

sında B. Baha, Mustafa, Ali, 
Ahmed ve Karşıyaka pos
tahanesinde B. Hasan ka
zanmışlardır. imtihanlara de· 
vam edilecek ve müvezzile
rin muhabere memurlukları
na geçebilmelerine müsaade 
olunacaktır. 

---.::i!!:--

Polonya tica
ret ateşesi 
Polonyanın Türkiye tica

ret ateşesi B. Tandenzo Zu-
naski İstanbuldan şehrimize 
gelmiş ve dün bazı temaslar 
yapmıştır. 

-WRDJllltlll1 ... 

Garaj santrala lldnclkatı 
Garaj santral binasının 

ikinci katının inşaasına baş 
lanmak üzeredir. ikinci kat 
75 bin liraya malolacaktır. 
ihalesi 6 Haziranda yapıla-
caktır. 

Rusya Garp demokrasi hü
h:ümetlerile teşriki mesaiye 

karar verdi 
Paris, 17 (Radyo) - Sovyetler Birliğinin lngiltereye tek

lif ettiği mütekabil şartların neden ibaret olduğu malum 
olmamakla beraber Rusyanın üç devletle hatta Polonya da 
dahil olmak üzere Garp demokrasi hükümetleriyle teşriki 
mes.ai etmeğe karar vermiştir. 

Sovyet hükumeti garpla teştiki mesai etmeğe hazırdır, 
Ancak, bu teşriki mesainin Avrupanın hali hazırdaki kuv
vetlerinin muvazenesine müstenit realist hır siyasetin çerçe
vesi haricine çıkmaması şarttır. 

Tahmin edildiğine göre Sovyetler, planlarının teferruata 
ait kısımlarında tadilat yapılmasına razı olacaklar fakat 
planın umumi hatlarını kabul ( ttirmek için israr edecekler
dir. 

Mısır her hususta lngiltere 
ile beraberdir 

Kahire 17 (Radyo) - Başvekil Mahmud paşa meb'usan 
meclisinde beyanatta bulunarak Mısır ile ltalya arasındaki 
münasebetlerin karşılıklı hürmet ve dostluğuna istinad etti-
ğini ve Danzig yüzünden lngiltere ile Almanya arasında 
bir harp çıktığı takdirde her hususta lngiltere ile beraber 
hareket edeceğini söylemiştir. 

--~~----~----l1lllll----------------

~·) 

Taşla -;:raladı Bitlerle M~ssolin! istihk8mları 
lkiçeşmelik Dolaplı kuyu tef tış edıyorlar 

Hüseyin oğlu 14 yaşında Paris, 17 (Radyo) - Berlinden ve Romadan gelen ha-
Mehmet, köpek yüzünden berlere göre, Hitler Alman, MussoJini de ltalyan istihkam-
Ramazan oğlu 13 yaşında larını teftiş etmektedirler. Bilhassa Hitler teftişini gece 
Ahmedi taşla başından hafif gündüz devam etmektedir. 
surette yaraladığından yaka
lanmıştır. __ ,.. ........... .;: __ 
Vilayetimizin 

1 t ayhk varldatl 
lzmir vilaye_tinin Nisan 

sonu itibarile mali 1938 se
nesının 11 aylık muhtelif 
tahsilatı -Defterdarlığın tes
bitine göre- 7.664.145 lira· 
dır. Bu miktarda yalnız ha
liye vergileri değil, sabıka 
vergileri de dahildir. Fakat 
bu seneki vergi tahakkuka
tına n<:.zaran tahsilat nisbet
leri fevkalade yüksektir. 
Erkek Lisesi atletizm 

bayramı 

lzmir Erkek Lisesinin dör 
düncü atletizm bayramı 21 
mayıs pazar günü Alsancak 
stadında y:ıpılac~ ktır. 

-~----~-~ 

Beyaz kitap bugün 
neşrediliyor 

Londra, 17 (Radyo) - lngitterenin Filistin siyaseti hak· 
kında beyaz kitap bugün neşredilecektir. 

Emin bir menbadan cğrenildiğine göre, gelecek beş sene 
içinde Filistine 75 bin yahudi ve kısmı azamı çocuk olmak 
üzere 25.000 Almanyalı yahudi mülteci hicret edebilecektir. 

Ingiliz hariciye nazırı Paris 
yoliyle Cenevreye gidiyor 
Londra, 17 (Radyo) - lngiliz hariciye nazırı Lord Hali

faks cumartesi sabahı buradan tayyare ile Parise gidecek 
ve Parisde Bone ile görüştükten sonra Cenevreye hareket 
edecektir. 

Suriyede kabine buhranı 
Şam, 16 (Radyo) Suriyede kabine buhranı devam et-

mektedir. 
Cumhurreisi yeni kc:bineyi teşkil ebecek olan kimeselerle 

temas etmektedir. 

Yugoslavyada bir Alman 
heyeti tetkikat yapıyor 

Belgrad 16 (A.A) - Pamuk, keten ve tütün borsalarını 
temsil eden azadan mürekkep bir Alman ekonomi heyeti 

halen Belgradda bulunmakta ve Alman ihtiyacını karşılamak 
üzere Yugoslavyanın bu ham maddeleri daha fazla istihsal 
etmesi imkanlarını tetkik etmektedir. 

Diğer taraftan verilen malümata göre üç Alman şirketi 
Yugoslavyada mevcut olduğu zannedilen petrol menbaını 

aramak ve işletmek için bir Yugoslav grubu ile müzakere 
halindedir. 

Cebelüttarıkta lspanyol as
kerleri istihkam kazıyorlar 

Londra, 17 (Radyo) - Cebelüttarıktan gelen haberlerde 
lspanyol askerlerinin hududda mütemadiyen istih,ram kaz
makta oldukları ve bu kısımda yeniden tahşidat yapıldığı 
bildirilmektedir. 

Belçika ile Hollanda arasın
da askeri görüşmeler 

Brüksel, 17 (Radyo) - Belçika ile Hollanda arasında 
pek yakında askeri görüşmeler yapılacaktır. 

---------~~~--------

DAN Z İ G GEÇİT RESMİ 
Danzig, 16 (A.A) - Dün Danzig'deki Hitlerci teşekkül

lerin geçit resmi tahmin edildiği kadar mühim bir mahiyet 
arzetmemiştir. Geçide hücum ve muhafaza kıtklarından 800 
kişi iştirak etmiştir. Şehirde tam bir sukunet hükum sür
müştür. 

............................................................................ ~···· 

Bu sabah alınan 
----

Radyo haberleri 

Sovyet filosO 
BAL TIK DENIZIND• 

Moskova, 16 (A.A) _.,, 
Bahriyenin organı olan Kr,r 
ni Flot gazetesi Sovyet fi• 
!osunun halen Baltık deoi• ' 
zinde manevralar yaptığıol t 
yazıyor. 

--z-..so:+:--
Berliner B ırsen Gazi 

tesi Diyor ki : 
- Baştarafı 1 ncide -

iade mühimdir. Bu mcmle" 
ketler üzerinde yapılaca~ 
her hangi bir tazyik muk•' 
bil tazyikleri tevlit eder. . 

işte Almanyanın harici 
siyasetinin esas, kabil 01•1 

bildiğı kadar bitaraf meOI' 
leketler teminidir. 

--$-e:;'*"~·-- • 
B. All Çetlnkaya tetkl"' 
için şehrimize gellyot 
- Baştarafı 1 ncide -

hane, Karantina, Güzelyab 
vapur seferlerile Konak 1 

Bayraklı vapur seferlerioİll 
ihdası hususunda verilece" 
kararın B, Ali Çetinkayaoıll 
bizzat lzmirde yapacakl~ 
tetkiklere kadar tehir edıl• 
mesi münasip görülmüştilt· 
Vekil lzmirde yapaccığı tet• 
kikatı müteakip münasiP 
bir karar alınacaktır. 

--~-

Mısır Veliahd• 
Pariste 

Paris 17 (Radyo) - Mıı•~ 
Veliahdı Prens Mehmed Al• 

Fransız gazeteleri, maliye nazırlarının verdikleri izahattan Kahireden buraya gelmiştit· 
sonra diyorlar ki: "Milli müdafaa için sarfedilen pek çok 1 Fon Papen 
meblağlardan sonra Fransa maliyesinin ve Fransız parasının 
gün geçtikçe çoğalması ve kuvvetlenmesi ve hariçden Berlin y olund' 
Fransaya yeni sermayeler akması Fransız maliyesinin kud-
retine en büyük bir delildir.,, 1 Berln 17 (Radyo) - A0

; 
§ Ruzvelt Amarikada bir çok şehirleri gezerek onun kara elçisi Fon Papen yarı 

harici siyasetini tenkit edenlere bizzat nutuklarla cevap 1 Berlinde beklenmektedir. 
verecek ve politikasının doğruluğunu isbat edecektir. J Fon Papen derhal Hitl~: 

Ç b l k 
tarafından kabul edileceld• ' 

§ em erlayn)ngi terenin gerek Türkiye ve gere Sov- 1 
yet Rusya, Yunanistan ve Polonya ile olan anlaşmaları 

1 
Jngİltere t• 

hakkında yeniden bazı izahatta bulunacaktır. ı Bulgaristana kredi aÇ 

§ Japon gemilerinin açık li .manlara yaptığı bombardıma- Londra 16 (A.A) - fio•D: 
nın uyandırdığı kin ve nefretten bahseden Şan Kay Şek cial Nevvs gazetesi Bulg• 
" japonyanın iki senedenberi yaptığı hücumlarla istediği ' ristana lngiltere ta~afıotd~ 
maksada ulaşmak şöyle dursun, gün geçtikçe yorulduğunun ' 5f0 bin sterlin kredı açı 
beyan etmiştir. ğını haber vermektedir. ~ 
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